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 خالصه
ترم مهم  نینمودن ا مشخصبا  کهازآنجایی .باشدیم منابع آب زانیرو برنامه نیمحقق یچالش مهم برا کی ریگفاقد اندازه یهاحوضه یمحاسبه رواناب برا

به رواناب س، محانمود ریزیپیرا  ینیرزمیز یهاآبخوان هیتغذ زانیم مانند النیمعادله ب یهاترم گرید یمحاسبات الزم برا توانیم یآب النیدر معادله ب

برای تولید  Kennesseyو  SCS-CNهای تجربی شود. در این تحقیق از مدلهای آبریز شناخته میهای هیدرولوژیکی حوضهنقطه شروع بررسی عنوانبه

و با توجه به مشکل پخش آب در نزدیکی سطح دریاچه ارومیه   است. شدهاستفاده 6002از سال  نقشه ضریب رواناب حوضه آبریز دریاچه ارومیه

که در سرشاخه رودها قرار دارند، انطباق مدل با  هاییزیر حوضهسعی شده است تا با انتخاب کشاورزی  هایفعالیتمیانی از  هایحوضه خوردگیدست

از دقت باالتری برخوردار  در مقیاس ساالنه رواناب این حوضه سازیمدلبرای  Kennesseyکه روش  دهدمیشرایط طبیعی افزایش یابد. نتایج نشان 

 هایزیر حوضهمیانگین ضرایب رواناب مشاهداتی در . دهدمیرا نشان  تریبیشتر همچون روزانه دقت های زمانی کوچکدر گام SCS-CNروش  است.

مدل در  هازیر حوضهدر همان  کهدرحالی بوده، 0.6برابر در این نواحی  RMSEمقدار شاخص آماری  Kennesseyمدل  است. در 0.6منتخب برابر 

SCS-CN  میزانRMSE  تر از مدل کم دقتبسیار  زمانیبزرگ  هایمقیاسدر  شماره منحنیاین یعنی که مدل  می باشد. 0.2برابرKennessey .است  

و میزان رواناب مشاهداتی از کیفیت  RMSEه کالیبره شدن دارد؛ چرا که دقت آن با توجه به شاخص نیز نیاز ب Kennesseyقابل ذکر است که مدل 

 مطلوبی برخوردار نمی باشد.

 SCS-CN ،Kennessy، حوضه آبریز دریاچه ارومیه، ازدورسنجشضریب رواناب، سامانه اطالعات جغرافیایی، کلمات کليدي: 

 مقدمه .1
وان تباشد، زیرا با مشخص نمودن این ترم مهم در معادله بیالن آبی میهای آبریز میهای هیدرولوژیکی حوضهشروع بررسیمحاسبه رواناب درواقع نقطه 

ری رواناب گیاندازه هایدستگاهریزی نمود. لذا عدم وجود های زیرزمینی را پیهای معادله بیالن مانند میزان تغذیه آبخوانمحاسبات الزم برای دیگر ترم

ب ضری تخمین، درنتیجهآورده است.  به وجودریزان حوضه منابع آب چالش مهم برای محققین و برنامه 1گیراندازهفاقد  آبریز هایدر برخی حوضه سطحی

ان و توزیع میزان بارش بار یمحاسبه اولین گام در بررسی بیالن حوضه در ابعاد مختلف باشد. و به حل این مشکل کمک کرده تواندمینوعی رواناب به

ای نیز مشکل دیگری بر هاآنو توزیع نامناسب مکانی  ثبت بارشعدم وجود تعداد کافی ایستگاه  .ی تخمین ضریب رواناب ضروری استمکانی آن برا

 .آیدمی حساببهضریب رواناب سطحی  تخمین

. باشدیمانسانی در برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی  هایدخالت تخمین ضریب رواناب، هایموانع موجود برای استفاده از روشیکی از 

ی برای مقدار کمتر درنتیجه، کاهش یابد و دادهرخکه میزان رواناب سطحی نسبت به بارش  شودمیاز آب زیرزمینی و سطحی باعث  برداشت، درواقع

ضریب  توانیممصون از تغییرات انسانی بوده،  تقریباًآبریز که  هایزیر حوضه شناسایی آن بخش از در صورتضریب رواناب تخمین زده شود. بنابراین، 

 از و کرده فادهاست تولیدی رواناب میزان در تأثیرگذار عوامل اهم از تجربی هایروش غالب به واقعیت تخمین زد. ترنزدیکرواناب را با اطمینان بیشتر و 

 نطقه،م خاک بافت نوع زمین، شیب اراضی، کاربری: از اندعبارت تولیدی رواناب در تأثیرگذار عمده عوامل. نمایندمی نظرصرف جزئی پارامترهای

 منطقه. شناسیسنگ

                                                      
1 Ungauged Basins 
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آبریز  یحوضهصورت گرفته، مساحت  SCS-CNدر برخی مطالعات صورت گرفته تعیین ضریب رواناب در داخل کشور که به کمک روش 

 نفوذسنج  با استفاده از ،(A, B, C, D)منطقه  خاک هیدرولوژیکی گروه کم بوده است که تعیین قدرآن موردمطالعه
6

DRI  صورت گرفته است. این

جه نرخ شود تا شدت نفوذ آن به خاک با توبین فاصله این دو استوانه آب ریخته می  باشد که در خاک فرورفته ودستگاه شامل دو استوانه موازی هم می

 گیری گردد. هها اندازکاهش ارتفاع آب استوانه

 Curve  (SCS, 1796) روش کمک به و هکتار 6972 مساحت با Karso آبریز حوضه زیر برای Pandey and Dabral هند کشور در

Number  (دیگر بانام Soil Cover Complex )اضیار کاربری خاک، نفوذپذیری الیه سه کمک به مذکور روش. نمودند اقدام رواناب ضریب تولید به 

. پردازدمی رواناب مقدار محاسبه به یادشده خصوصیات به توجه با( CN)منحنی  شماره نام به شاخص یک دادن نسبت و خاک در موجود آب وضعیت و

  .[1] است خوبی دقت که دهدمی نشان را درصدی 62 تا 1 بین تفاوت محاسباتی و مشاهداتی مقادیر بین مقایسه و هاآن هایبررسی نتایج

 از ایشان. نمودند تعیین را رواناب ضریب SCS-CN روش با( رودزاینده هایحوضه زیر از) مندرجان آبخیز حوضه کریمی برای و شایسته

 هاآن. است بوده خاک پذیریفرسایش بر تولیدی رواناب اثر بررسی ایشان تحقیقات اصلی هدف کرده و استفاده IRS و MSS هایماهواره تصاویر

 که داشته افزایش درصد 23 ، 1223 تا 1227 از و 1.76 برابر 1227 تا 1231 هایسال بازه در منطقه منحنی شماره اراضی کاربری تغییر اثر در که دریافتند

 .[6] است تولیدی رواناب افزایش معنا به این

-SCS روش با رواناب ضریب محاسبه به سیل وقوع احتمال بر اراضی کاربری تغییر اثر بررسی هدف با [2] کوپایی سلطانی و قهفرخی براتی

CN میانگین اب درنهایت و نموده محاسبه را منطقه منحنی شماره توانستند هاآن .پرداختند( رودزاینده سد دریاچه حوضه جزء)شاهرخ  قلعه آبریز حوضه در 

 .نمایند تعیین درصد 20 برابر را 1221 آبی سال برای رواناب ضریب وزنی،

 موردمطالعهمعرفی منطقه  .2
حوضه آبریز دریاچه اول در کشور است و بخشی از  2منطقه موردمطالعه، حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شمال غربی ایران است. این حوضه، یکی از 

 32درجه و  19دقیقه تا  9درجه و  11شود. این حوضه آبریز در مختصات جغرافیایی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان را شامل می هایاستان

کیلومترمربع است. از این مقدار،  31226دقیقه عرض شمالی قرار دارد و دارای مساحت تقریبی  20درجه و  22دقیقه تا  10درجه و  23دقیقه طول شرقی و 

کیلومترمربع را پوشش  1227حدود کیلومترمربع و دریاچه ارومیه  11112ها حدود ها و کوهپایهکیلومترمربع، دشت 21100مناطق کوهستانی حدود 

-21دهد. قسمت اول این دوره آماری از سال ، کاهش در میزان بارش باران این حوضه آبریز را نشان می1271-76تا  1220-21دهند. دوره آماری می

 1271-76تا  1291-93ست. قسمت دوم نیز از سال متر امیلی 223شود و دارای میانگین بارش برده میعنوان دوره ایستا نامبه تواندمی 1292-91تا  1220

 .[1] سال قبل است 10درصد کمتر از  7.6است و بارش آن به میزان 

 اصلی هایرودخانه موقعیت ،هاورودی کاهش میزان. است گشته حاصل آن به منتهی هایرودخانه آورد کاهش از دریاچه شدن خشک روند

 .است شدهداده نمایش 1 شکل در هاآن از هرکدام آورد افت میزان و دریاچه

 
 هاآن آورد کاهش زانیم و هیاروم اچهیدر به یمنته یرودها - 1 شکل

                                                      
2 Double ring infiltrometer 
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. وندشمیدر سطح بیشتری پخش  هارودخانه، آب درنتیجهو  هموارشدهدریاچه، سطح زمین  در نواحی نزدیک در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و

کان تعبیه سادگی امطور مجزا ایجاد و بهنماید. البته در حاشیه حوضه به دلیل شیب مناسب، آبراهه بهاین ویژگی، ثبت آمار در این نواحی را مشکل می

اقد های فتوان ادعا نمود در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و در نواحی نزدیک دریاچه، زیر حوضهثبت داده وجود دارد؛ لذا میایستگاه هیدرومتری برای 

نندگان آب کدستیابی به دید کمی نسبت به میزان رواناب تولیدی در این نواحی با مشکل همراه هست؛ بعالوه، اکثر استفاده درنتیجهگیر وجود دارد، اندازه

 است. شدهدادهنشان  6 شکلدر  شدهثبتفاقد آمار  هایزیر حوضهکنند. ، از نواحی نزدیک دریاچه، آب برداشت میباشدمیشامل کشاورزان  که

 
 بارش اثر در یدیتول رواناب از شدهثبت آمار فاقد محدوده - 2 شکل

. است شدهداده نمایش هیدرومتری هایایستگاه و هاحوضه زیر این تمامی 2 شکل در و دارد وجود حوضه زیر 72 ارومیه دریاچه آبریز حوضه در

یعی مشاهده طب تا رواناب باشند هاسرشاخه در هاحوضه زیر باید که نکته این به توجه با لذا دارد. قرار هیدرومتری ایستگاه یک هاآن تمامی خروجی در

منتخب برای  هایزیر حوضه .شدند برگزیده منتخب هایحوضه زیر عنوانبه ،دارند مطلوبی وضعیت داده ثبت پیوستگی ازنظر که حوضه زیر 62 ،گردد

 است. شدهدادهنشان  2شکل  در سازیمدل

 
 زیبرآ حوضه منتخب هاحوضه ریز)سمت راست(. ارومیه دریاچه آبریز حوضه هیدرومتری هایایستگاه و هاحوضه زیر تمامی - 3 شکل

 )سمت چپ(هاآن یخروج در یدرومتریه ستگاهیا محل و هیاروم اچهیدر

 

 ها و روش مورداستفادهمعرفی داده .3

  SCS-CNروش  -3-1
طور نیمه تجربی با لحاظ نمودن گروه هیدرولوژیکی خاک، نوع کاربری ارائه گردیده و به Soil Conservation Serviceکه توسط  SCS-CNروش 

 منطقه خاک ینفوذپذیر یعنی مشخصه استفاده از دو . ابتدا بازندتخمین میتجربی  صورتبه، ضریب رواناب را سازیمدلاراضی منطقه و محاسبات ساده 

 درنهایت و آیدمی دست به منحنی شماره شاخص ،SCS موجود جداول همچنین و اراضی کاربری نوع و( نفوذ میزان ازنظر خاک هیدرولوژیکی گروه)
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 شیب اثر که اندیافتهتوسعه نیز هاییروش البته .[3] شودمی محاسبه هاحوضه زیر منحنی شماره به توجه با تولیدی رواناب میزان موجود، روابط از استفاده با

 بیشترجزییات  .است گرفته نادیده را شیب اثر گردیده، ارائه 1796 سال در که استاندارد SCS-CN اما ،[9و  2] نمایندمی لحاظ منحنی شماره در را زمین

 نتوامیا افزایش رطوبت باست.  موردمطالعهگر جذب اولیه خاک منطقه وجود دارد که بیان Iaدر این روش یک شاخص مهم به نام  .است شدهارائه[ 2در ]

کمتر باشد، رواناب صفر خواهد بود.  SCS-CNاولیه فائق آمده و رواناب تولیدی را مشاهده نمود. پس اگر میزان بارش از جذب اولیه روش  برجذب

 .(شودمینمایش داده  CNIaبا عالمت  CN-SCSجذب اولیه روش  پسازاین)

 Kennesseyروش  -3-2
 یریو نفوذپذ نیزم یکاربر ب،یروش ابتدا ش نی. اپردازدیم فرضشیپ یبیرواناب، به ارائه ضرا دیدر تول یبا توجه به سه عامل اصل Kennesseyروش 

هر سه  با مشخص شدن تی. درنهادهدیاختصاص م یجزئ بیهر کالس ضرا ینموده و برا میمتفاوت تقس یهارا به کالس یشناسسنگ یخاک بر مبنا

. البته الزم به ذکر است [7] افتیرواناب کل دست بیالذکر، به ضرفوق یجزئ بیبا جمع سه ضر توانیم ،یمنطقه موردبررس یمذکور برا یاطالعات هیال

 درروشمقادیر ضرایب جزئی هر کالس  1جدول در  .[10] دارد ونیبراسیبه کال ازیروش ن نیشده توسط اارائه بیو ضرا kennesseyکه روش 

Kennessey شده است.استاندارد نشان داده 

 انهیسال یگبارند زانیازنظر م یخشک بودن منطقه موردبررس ایتر، نرمال  زانیم انگریاست که ب یمیپارامتر اقل کی Ia (Index of Aridity) 1در جدول 

و در  0.7برابر  وانابر بیحالت ضر نیشتریدر ب Kennessey . روشندنماییم دیتول یشتریباال رواناب ب Ia مناطق تر با 1اطالعات جدول  یاست. برمبنا

 است.شده نشان داده 1 در رابطه Ia محاسبه نحوه. دهدیارائه م 0.02برابر  یحالت مقدار نیکمتر

Ia=[(P/T+10)+(16p/t)]/6                                                                                                      

(Cانهیسال یدما نیانگیم T، (mm)انهیبارش سال نیانگیم P آن درکه 
0

( ،p نیتربارش در گرم (ماه سالmm و )t ماه سال نیترگرم یدما (C
 است.( 0

 Kennessey درروش مختلف یهاکالس یبرا یجزئ رواناب بیضرا - 1جدول 
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 در این مطالعه مورداستفادهروش  -3-3
تخوش و دس یافتهکاهشانسانی در برداشت از منابع آب زیرزمینی و آب سطحی، میزان رواناب حاصل از بارش باران و برف  هایدخالتوجود  ر صورتد

شکل خواهد گرفت. بنابراین الزم است تا اطالعات مربوط به میزان مصرف آب سطحی و  تولیدشدهتغییرات زیادی از قبیل تغییر در توزیع زمانی رواناب 

نابع آب دقت برداشت و ثبت اطالعات مربوط به م ازآنجاکهرا بر تعیین ضریب رواناب مشخص نمود.  هاآنبتوان اثر  درنتیجهتیار باشد و زیرزمینی در اخ

۳) 
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وضه در ح هاوانآبخاطالعاتی درباره توزیع زمانی و مکانی برداشت از آب زیرزمینی در اثر برداشت غیرمجاز از  گونههیچ تقریباًسطحی ناکافی بوده و 

که در  هاییهزیر حوضاعمال کرد. در این مطالعه، ابتدا  خوبیبهاثر این عامل انسانی را بر تعیین ضریب رواناب  تواننمیآبریز دریاچه ارومیه وجود ندارد، 

نتخاب زیر حوضه این است سرشاخه رودها قرار دارند و برداشت زیاد در این نواحی وجود ندارد، مشخص گردیدند. دلیل اعمال این دو محدودیت در ا

مچنین شده مرتبط و مدل را با رفتار طبیعی منطقه کالیبره نمود. با این اقدام هشده را بدون مداخله و برداشت انسانی به میزان بارش نازلکه بتوان رواناب ثبت

حاسبات به اصالح روش پرداخته و اصطالحاً آن را کاربرده شده دید کمی پیداکرده و در صورت خطای زیاد مدقت محاسبات روش بهتوان نسبت بهمی

 ای نمود.برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه منطقه

نی بارش انیز بیان شد، تعیین الگوی مکانی و زمانی بارش باران در تعیین ضریب رواناب اهمیت بسیار دارد. الگوی مکانی و زم قبالًکه  طورهمان

 زمین، پوشش(1: باشدمی اطالعاتی الیه سه به نیاز مورداستفاده، سازیمدل روش به توجه با و تحقیق بعدی گام ت. دراس آمدهدستبه [11باران از نتایج ]

برای  ر کرده ونظاز عوامل دیگر تأثیرگذار صرف توانمیصورت ساالنه است، مقیاس زمانی تحقیق که به ازآنجاکه .منطقه خاک نفوذپذیری(2 و شیب(6

 MCD16Q1 محصول و MODIS ماهواره از ساالنه زمین پوشش محاسبه رواناب فقط به آن سه الیه اطالعاتی مؤثر پرداخته شود. الیهسازی مدل ساده

 گردیده مقایسه فشری صنعتی دانشگاه ازدورسنجش مرکز و نیرو وزارت آب تحقیقات موسسه توسط که موجود اراضی کاربری هاینقشه با و گشته تهیه

 مقیاسبزرگ کیلومتری 1 مکانی دقتبه سپس و تولید متری 20 مکانی دقت با SRTM ماهواره کمک به منطقه شیب. گشت تائید موردنیاز دقت ازنظر و

 نوع نقشه( 1: برد ردهب بهره توانمی منبع سه از اطالعاتی الیه این تهیه برای. است خاک نوع نقشه دسترسی، امکان ازنظر اطالعاتی الیه ترینمشکل. گردید

 توسط که "ارومیه دریاچه آبریز حوضه خاک نفوذپذیری میزان" ( نقشهHarmonized world soil database v1.6  ،6 عنوان با FAO جهانی خاک

 هموسس توسط که غربی آذربایجان و شرقی آذربایجان هایاستان خاک بافت نوع نقشه( 2 و است گشته تولید شریف صنعتی دانشگاه ازدورسنجش مرکز

 تفکیکی دقت. است گردیده تولید منطقه از شدهبرداشت نقطه  2000 از بیش یابیدرون با و ایران کشاورزی جهاد وزارت به وابسته آب و خاک تحقیقات

 قرار مورداستفاده SCS-CN سازیمدلبه دلیل امکان تعیین گروه هیدرولوژیکی خاک در  گردیده ارائه FAO توسط که نفوذپذیری قابلیت جهانی نقشه

 صورت گرفت. 6009برای سال  سازیمدل Kennesseyو  SCS-CNبرای تعیین و مقایسه دقت دو مدل تجربی . گرفت

 نتایج .4
 هاحوضهزیر ن آپایه در ایستگاه هیدرومتری آبریز دریاچه ارومیه، الزم است تا میزان دبی  یحوضهمنتخب در  هایزیر حوضهپیش از تعیین ضریب رواناب 

شکل در  منتخب هایحوضهضرایب رواناب مشاهداتی در زیر . آید به دستتا میزان رواناب مستقیم حاصل از بارش  کسر گردد مشاهداتیاز مقادیر دبی 

 است. شدهدادهنشان  3 شکلدر  Kennesseyو  SCS-CN از روش آمدهدستبهیب توزیع مکانی ضراو همچنین   1

 
 منتخب هایزیر حوضهدر  2002ضرایب رواناب مشاهداتی سال  -4شکل 
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 هایحوضه زیر در)سمت چپ(  Kennessey)سمت راست( و  SCS-CN روش از 2002 آبی سال برای رواناب ضریب نقشه - 5 شکل

 ارومیه دریاچه منتخب

شناسی منطقه از گزارش بیالن حوضه آبریز دریاچه ارومیه ، نقشه نفوذپذیری با توجه به سنگKennesseyتوسط روش  سازیمدل منظوربه

اناب منتخب، ضریب رو هایایستگاهدبی در به دلیل عوامل متنوع تولید خطا در ثبت مشاهدات  کیفیتبی هایدادهپس از حذف . [16] دریافت گردید

 قطعیت به جدول، این اطالعات مبنای است. بر شدهدادهنشان  6 جدول. این مقایسه در شودمیبا مقدار مشاهداتی مقایسه  توسط هر دو روش شدهمحاسبه

 دارد. (SCS-CN)دقت بسیار بهتری نسبت به روش شماره منحنیخام  Kennesseyکه در مرحله اولیه، روش گفت  توانمی

سال  یبرا RMSEو ارائه شاخص خطا  یمشاهدات ریبا مقاد Kennesseyو  SCS-CNاز روش  یرواناب محاسبات بیضرا سهیمقا - 2 جدول

2002 

 ضریب رواناب مشاهداتی SCS-CNضریب رواناب  Kennesseyضریب رواناب  منتخب حوضه ریزکد 

۰۳-۳۳۰ ۳30۶ ۳300 ۳3۳۰ 

۰۳-۳۳0 ۳3۰۶ ۳300 ۳3۳۶ 

۰۳-۳۳1 ۳35۳ ۳30۰ ۳30۳ 

۰۳-۳21 ۳3۰2 ۳305 ۳3۳۶ 

۰۳-۳۰0 ۳300 ۳30۰ ۳300 

۰۳-۳۳1 ۳3۰5 ۳30۳ ۳3۳5 

۰۳-521 ۳302 ۳30۳ ۳3۳0 

۰2-۳۳0 ۳300 ۳30۳ ۳320 

۰2-۳2۰ ۳3۰5 ۳300 ۳3۳۰ 

۰۰-۳۳5 ۳3۰0 ۳305 ۳3۳۶ 

۰۰-۳۳0 ۳30۳ ۳30۰ ۳3۰۳ 

۰۰-۳۳5 ۳300 ۳302 ۳320 

۰۰-۳۰۶ ۳3۰1 ۳305 ۳321 

۰۰-1۳2 ۳30۳ ۳302 ۳3۳0 

۰۰-1۳۶ ۳3۰0 ۳30۰ ۳3۳۶ 

۰۰-1۳1 ۳30۳ ۳30۰ ۳32۶ 

۰0-۳۳۰ ۳30۰ ۳3۶1 ۳30۳ 

۰0-۳۳5 ۳302 ۳305 ۳32۶ 

۰0-۳۳۳ ۳305 ۳301 ۳35۶ 

۰0-۳۳۰ ۳30۳ ۳300 ۳30۳ 

۰0-۳۳5 ۳3۰5 ۳300 ۳3۳۶ 

۰5-۳۳۳ ۳3۰1 ۳300 ۳3۳۶ 

۰5-۳۳۰ ۳3۰0 ۳30۶ ۳32۶ 

۰5-۳۰1 ۳3۰۶ ۳305 ۳32۳ 
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 ضریب رواناب مشاهداتی SCS-CNضریب رواناب  Kennesseyضریب رواناب  منتخب حوضه ریزکد 

۰۶-۳۳۳ ۳3۰1 ۳302 ۳3۳0 

۰۶-۳۳۰ ۳300 ۳302 ۳3۳۶ 

۰۶-۳۳5 ۳300 ۳3۶0 ۳3۳2 

۰0-۳۳۳ ۳3۰0 ۳3۶1 ۳3۰0 

RMSE ۳32 ۳3۶  

Mean of Observation ۳32  

 

کند. باید توجه خطا تولید می Kennesseyسه برابر بیشتر از روش  SCSتوان گفت که روش برای هر دو روش می RMSEبا توجه به شاخص  

لذا نیاز به کالیبراسیون این مدل بسیار  باشدنیز زیاد می Kennessey، خطای روش استاندارد 0.6داشت با توجه به میانگین ضریب رواناب مشاهداتی، یعنی 

 .گرددمیاحساس 

 شماره روش مشخصه تریناست. مهم دهشحاصلبارش در بازه زمانی ساالنه  هایدادهدر اثر تجمع  SCS-CN درروشعلت وقوع خطای بسیار 

 بر حاکم روابط بطن در event-base هایپیشگویی در مدل دقت تفسیر. است( event-base)محور وقایع هایبررسی در آن تردقیق پیشگویی منحنی،

 و شودنمی گرفته نظر در رواناب وقوع از پیش اولیه جذب همان یا CNIa اثر سالیانه، مقیاس در بارش شدن جمع صورت در چراکه دارد؛ وجود روش

 مقدار از همیشه که گشته تبدیل سالیانه به( base-event) محور واقعه حالت از بارش ولی ماندمی ثابت CNIa پس است، ثابت منحنی شماره ازآنجاکه

CNIa ماندن ثابت با. شد خواهد باالتر CNIa ترم رشد و P روش مهم فرض این سالیانه، مقیاس در بارندگی وقایع مقدار شدن جمع دلیل به SCS اگر که را 

 . نمایدمی خنثی ،شودنمی تولید رواناب باشد CNIa از کمتر بارش

 با سپس و نموده محاسبه تکبهتک event-base صورتبه را روش از تولیدی رواناب توانمی فوق، در شدهداده توضیح مشکل این رفع برای

 برای کار ینا انجام امکان باشد،می بارش وقایع داده به دسترسی همان که کافی داده وجود عدم به توجه با اما. نمود تبدیل سالیانه مقدار به جمع عملیات

... و ندروزهچ چندساعته، بارش وقایع بیانگر تواندنمی و بوده روزانه صورتبه حالت ریزترین در کشور موجود بارش داده عمده. ندارد وجود تحقیق این

 دسترسی عدم ،SCS-CN روش از استفاده اصلی مسئله اما نمود؛ حل روزانه هایداده از استفاده با و انگاریساده باکمی توانمی را مشکل این البته. باشد

 . است خاک بافت از مناسب داده به

در این نواحی  RMSEمقدار شاخص آماری  Kennesseyمدل  است. در 0.6منتخب برابر  هایزیر حوضهمیانگین ضرایب رواناب مشاهداتی در 

 هایمقیاسدر  شماره منحنیاین یعنی که مدل  می باشد. 0.2برابر  RMSEمیزان  SCS-CNمدل در  هازیر حوضهدر همان  کهدرحالی بوده، 0.6برابر 

ه کالیبره شدن دارد؛ چرا که دقت آن با توجه نیز نیاز ب Kennesseyقابل ذکر است که مدل   است. Kennesseyتر از مدل کم دقتبسیار  زمانیبزرگ 

 و میزان رواناب مشاهداتی از کیفیت مطلوبی برخوردار نمی باشد. RMSEبه شاخص 
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